لطفا توجه داشته باشید که اجرای موارد ذیل برای مشتریان بیکران راهکار سعادت  BRSالزامیست.
دستورالعمل قوانین استفاده از آرم و لوگوی بیکران راهکار سعادت BRS

 .1از لوگوی بیکران راهکار سعادت  BRSمیتوانید در کاتالوگها ،سربرگها ،فاکتورها و سایر مستندات درون
و برون سازمانی استفاده نمائید.
 .2ا ستفاده از لوگوی بیکران راهکار سعادت  BRSفقط در دامنه ) (scopeگواهینامه ارائه شده مجاز می
با شد ،ا ستفاده از لوگو به صورتی که تلویحی و یا وا ضح ،به معنای تاییدیه مح صول و یا سی ستم و دامنه
خارج از اسکوپ باشد ،غیر مجاز می باشد.
 .3ا ستفاده از لوگوی بیکران راهکار سعادت ( BRSاعتباربخ شی) باید طبق مندرجات قرارداد فیمابین و
این برگه صورت گیرد.
 .4حداکثر بزرگی سایز لوگوی بیکران راهکار سعادت  BRSا ستفاده شده در تبلیغات خیابانی و بنر ها
نباید بیشتر از  %10مساحت کل تبلیغ باشد.
 .5جهت استتتانداردهای اکردیت استتتفاده از لوگوی بیکران راهکار ستتعادت  BRSبدون لوگوی مرجع
اعتباردهی منع قانونی دارد و همواره این دو باید در کنار هم مورد استفاده قرار گیرند.

 .6شماره گواهینامه ها و نوع گواهینامه اخذ شده بایستی زیر لوگوها درج شده باشد.

 .7ا ستفاده از لوگو فقط برای ا ستفاده در ب سته بندی ثانویه مح صوالتی که در دامنه کاربرد گواهینامه ذکر
شده است مجاز میباشد.
 .8هرگونه تغییر در شکل یا ماهیت لوگوها منع قانونی دارد.
 .9هر دوی لوگوها یا باید رنگی و یا غیررنگی ( سیاه و سفید) استفاده شوند.
 .10در صورتیکه از لوگوها ب صورت رنگی ا ستفاده میکنید ،بدلیل اینکه هر کدام از رنگها تعریف م شخ صی
داشته و یک و سمبل نماد میباشند ،هرگونه تغییر در رنگها غیر مجاز بوده و منع قانونی دارد.
 .11چنانچه نیاز با شد که از سایز غیر متعارف (بی شتر از  %10م ساحت تبلیغ) ا ستفاده شود ،الزم ا ست تا با
دفتر بیکران راهکار سعادت  BRSهماهنگی بعمل آید.
دفتر مرکزی :تهران ،سعادت آباد ،بلوار پاکنژاد ،خیابان سپیدار  ،پالک 10
تلفکس)021( 26761956 – 26761288 – 26761281 :
پست الکترونیکیInfo@avaudit.ir :

نشانی اینترنتیwww.avaudit.ir :

دستورالعمل کنترل اطالعات شرکت در سایت Avaudit

 .1پس از اتصال به اینترنت به نشانی اینترنتی www.avaudit.ir :بروید.
 .2پس از بازشدن کامل صفحه ،در منوی باال روی گزینه  Directory of Certified Customersکلیک نمایید.
در ذیل این گزینه مجددا بر روی گزینه  Certified Clientsکلیک نمایید.
 .3بعد از باز شدن این صفحه در کادر زیر  ،Certification Numberشماره مشتری که در گواهینامه ذکر شده
است ،عینا به صورت کامل و بدون فاصله و با حروف بزرگ (مثال  )QMS05260214-001وارد و سپس بر روی
دکمه  searchکلیک نمایید.
 .4در حالت عادی نام ،نشانی و سایر مشخصات انتخابی شما ارائه میشود .در صورتیکه گزینه ای یافت نشود .لطفا
مجددا ردیف  4را با دقت انجام دهید.
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در صورتیکه بازهم گزینه مورد نظر یافت نشد ،حتما در اسرع وقت این شرکت را مطلع فرمایید.

دفتر مرکزی :تهران ،سعادت آباد ،بلوار پاکنژاد ،خیابان سپیدار  ،پالک 10
تلفکس)021( 26761956 – 26761288 – 26761281 :
پست الکترونیکیInfo@avaudit.ir :

نشانی اینترنتیwww.avaudit.ir :

